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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชในการยับย้ังเชื้อรา S. rolfsii โดยนํา

ใบกระดุมทองเลื้อย (Wedelia trilobata L.) มาสกัดดวยเอทานอล แลวนํามาทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเสนใยเชื้อรา S. rolfsii โดยวิธี agar dilution method ท่ีความเขมขน 2, 4, 6 และ 8 เปอรเซ็นต 
เปรียบเทียบกับชุดควบคุม (0 เปอรเซ็นต) พบวา สารสกัดท่ีระดับความเขมขน 8 เปอรเซ็นต มีประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งเชื้อราไดดีท่ีสุด 76.72 เปอรเซ็นต และมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ชุดควบคุม 
(0.00 เปอรเซ็นต) จากน้ันนําสารสกัดดังกลาวมาเตรียมเปนชีวภัณฑรูปแบบแกรนูล โดยใชแลคโตสเปนสารเพ่ิม
ปริมาณ 

จากการทดสอบประสิทธิภาพของชีวภัณฑจากใบกระดุมทองเลื้อยในการยับย้ังเชื้อรา S. rolfsii ท่ีความ
เขมขน 0, 2, 4, 6, 8 และ 10 เปอรเซ็นต ทําการวัดท่ีเวลา 24, 48 และ 72 ชั่วโมง พบวา ท่ีเวลา 48 ชั่วโมง       
ชีวภัณฑท่ีระดับความเขมขน 2 และ 4 เปอรเซ็นต มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราไดดีท่ีสุด คือ 71.05 และ 
71.90 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และมีความแตกตางกันทางสถิติกับชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ดังน้ันชีว
ภัณฑดังกลาวสามารถนํามาใชในการปองกันเชื้อรากอโรคพืชในดินได 
คําสําคัญ: สารสกัดจากพืช, กระดุมทองเลื้อย, ชีวภัณฑ, Sclerotium rolfsii 

Abstract  
This research was aimed to study the efficacy of plant extract against S. rolfsii. Leaves of 

Wedelia trilobata L. were extracted by 95% ethanol. Plant extract (at concentrations of  2,  4, 6 
and 8%) and control treatments (0%) were tested for inhibitory activity on mycelial growth by 
agar dilution method. The results showed that mycelial growth were highest inhibited for 76.72% 
by a concentration of 8% and the difference was statistically significant (p<0.05) with the control 
(0.00%). This plant extract was produced in granule form as bio-pesticide using lactose as a filler.  

Bio-pesticide at concentrations of 0, 2, 4, 6, 8 and 10% were tested for inhibitory activity 
on mycelial growth of S. rolfsii at 24, 48 and 72 hours. The data showed that the concentrations 
of 2 and 4% were high inhibited the mycelial growth of pathogen by 71.05 and 71.90%, 
respectively, and the difference was statistically significant with the control (p<0.05) at 48 hours. 
As a result of antifungal activity of bio-pesticide in this study, it could be used to prevent 
soilborne fungal of plant. 
Keyword: Plant extracts, Wedelia trilobata  L., Bio-pesticide, Sclerotium rolfsii 
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บทนํา 
ประเทศไทยเปนประเทศท่ีตั้งอยูในเขตภูมิอากาศแบบรอนชื้น ซ่ึงเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเชื้อราท่ี

กอโรคในพืชโดยเฉพาะเชื้อรา Sclerotium rolfsii ท่ีกอใหเกิดโรคลําตนเนาหรือโคนเนาของพืชหลายชนิดดวยกัน 
ไมวาจะเปนพืชผัก หรือไมผล โรคน้ีจะเกิดขึ้นไดดีในชวงฤดูฝน (วันชัย จัทนรประเสริฐ, 2542)  เชื้อราน้ีสามารถเขา
ไปทําลายพืชไดทุกสวนท้ังลําตน ราก ใบ ฝก และเมล็ด และยังทําลายพืชไดทุกระยะในการเจริญเติบโต ลักษณะ
อาการจะทําใหพืชเนา แลวพืชก็จะเหี่ยวเฉาและแหงตาย โรคนี้สามารถแพรระบาดไดงายโดยจะติดไปกับดิน เศษ
ซากพืชหรือตนท่ีเปนโรค สวนใหญจะเปนไปในรูปของเมล็ด Sclerotium มากกวารูปของเสนใย จะตกอยูตามดิน
หรือซากพืช เมื่อสภาพแวดลอมเหมาะสมก็จะงอกกลายเปนเสนใยเขาทําลายพืชตอไป ตัวอยางเชน การเขาทําลาย
ของถั่วลิสง ผักกาด ถั่วฝกยาว ขาวโพด ซ่ึงการควบคุมเชื้อราตัวน้ีมีหลายวิธี แตวิธีท่ีนิยมมากท่ีสุด คือ การใชสารเคมี
ท่ีมีผลกระทบตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม จากปญหาดังกลาว การใชสารสกัดจากธรรมชาติโดยการนําสารสกัด
จากพืชมาใชในการกําจัดเชื้อกอโรคในดินเปนแนวทางท่ีนาสนใจในการนําไปใชในทางการเกษตรโดยใบกระดุมทอง
เลื้อย (Wedelia trilobata  L.) ซึ่งเปนวัชพืชท่ีควบคุมยาก (Thaman et al.,1999) อยูในวงศ Compositae เปน
พืชท่ีนาสนใจ สําหรับนํามาใชเปนสารสกัดในการควบคุมเชื้อรา S. rolfsii  เน่ืองจากมีรายงานวาพืชในวงศตระกูลน้ี
ถูกนํามาใชเปนยาสมุนไพรพ้ืนบานเพ่ือปองกันและรักษาโรคตางๆ หลายชนิด เชน ปวดหัว ไขหวัด (Lin et al., 
1994) การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ (Miles et al., 1990) กระดุมทองเลื้อยมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ มี
สาระสําคัญ เชน ent-kaurenicacids (Farag et al., 1996), lactone, flvones, flavones, diterpenes และ 
wedelolactones (Bohlmann et al., 1984; Block et al., 1998) โดยมีบางประเทศท่ีนําสารชนิดน้ีมาใชเปนยา
สมุนไพรพ้ืนบาน เชน จีน อินเดีย และสิงคโปร  

ดังน้ันคณะผูวิจัยจึงมีความสนใจในการนํากระดุมทองเลื้อย ซ่ึงเปนวัชพืชท่ีมีอยูมากในภาคใต  สามารถหา
ไดงายมาสกัดเปนสารสกัดธรรมชาติและเตรียมชีวภัณฑสําเร็จรูปในรูปแบบแกรนูล ท่ีสามารถผลิตไดงายและใชงาน
ไดสะดวก เพ่ือนําไปทดสอบประสิทธิภาพในการยับย้ังเชื้อรา S. rolfsii ซึ่งเปนเชื้อรากอโรคพืชในดินท่ีสําคัญ และ
เปนทางเลือกหน่ึงในการลดการใชสารเคมีในการยับย้ังเชื้อรา ซ่ึงเปนอันตรายตอผูผลิต ผูบริโภค และสิ่งแวดลอม 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของชีวภณัฑจากกระดุมทองเลือ้ยในการยับย้ังเชื้อรา Sclerotium rolfsii 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
  สารสกัดจากใบกระดุมทองเลื้อย มีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อรา S. rolfsii (แยกไดจากตนถั่วฝกยาวท่ี
แสดงอาการโรครากเนาโคนเนา) และสามารถเตรียมเปนชีวภัณฑไดงาย กระบวนการผลิตและเคร่ืองมือไมซับซอน 
ใชเวลาสั้น และมีความคงตัว เหมาะสําหรับนําไปใชเพ่ือควบคุมโรค 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. การเตรียมสารสกดักระดมุทองเลื้อย 
นําใบเพสลาดของกระดุมทองเลื้อยมาทําความสะอาด และแยกสิ่งปนเปอนออก หั่นใหมีขนาดเล็กยาว

ประมาณ 1 เซนติเมตร นําไปอบแหงท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 วัน แลวบดใหละเอียดดวยโกรง ชั่ง
ผงใบกระดุมทองเลื้อย 500 กรัม แลวนําไปสกัดดวยเอทานอล 1,000  มิลลิลิตร ท้ิงไว 3 วัน กรองสารสกัดท่ีไดใสใน
ขวดรูปชมพู ทําสารสกัดใบกระดุมทองเลื้อยใหเขมขนดวยเคร่ืองกลั่นระเหยสารแบบหมุน Rotary Evaporator ท่ี
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 

2. การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดใบกระดุมทองเลื้อย 
โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) มี 5 สิ่งทดลองๆ ละ 8 ซํ้า ดังน้ี 

1) นํ้ากลั่นฆาเชื้อ (ชุดควบคุม) 2) สารสกัดจากใบกระดุมทองเลื้อยความเขมขน 2% (v/v) 3) สารสกัดจากใบกระดุม
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ทองเลื้อยความเขมขน 4% (v/v) 4) สารสกัดจากใบกระดุมทองเลื้อยความเขมขน 6% (v/v) และ 5) สารสกัดจาก
ใบกระดุมทองเลื้อยความเขมขน 8% (v/v) ทําการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของเสนใยเชื้อรา 
S. rolfsii โดยวิธี agar dilution method โดยดูดสารสกัดจากใบกระดุมทองเลื้อยท่ีมีความเขมขนตางๆ มา 1 
มิลลิลิตร ใสในจานเพาะเชื้อแลวเทอาหาร PDA ลงไป 10 มิลลิลิตร เขยาใหเขากันรอจนกวาอาหารแข็งตัว ใช Cork 
borer ตัดชิ้น PDA ท่ีมีเชื้อรา S. rolfsii  มาวางตรงกลางจานเพาะเชื้อ แลวนําไปบมท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 7 วัน วัดขนาดเสนผานศูนยกลางของโคโลนี เพ่ือหาเปอรเซ็นตการยับย้ังการเจริญของเสนใยเชื้อรา แลว
คํานวณหาเปอรเซ็นตการยับย้ังการเจริญของเสนใยเชื้อรา (Gamliel et al., 1989) ดังสูตร 
 

เปอรเซ็นตการยับย้ังเสนใย = 100 – ( r2/R2 × 100) 
          

กําหนดให 
     r = รัศมีเฉลี่ยของโคโลนีเชือ้รา ใน PDA ผสมสารสกัดกระดุมทองเลือ้ย (ชดุทดสอบ) 
                     R = รัศมีเฉลี่ยของโคโลนีเชือ้รา ใน PDA ผสมนํ้ากลั่นฆาเชือ้ (ชุดควบคุม) 
   
 3. การเตรียมสารสกดัในรูปแบบแกรนูล 

นําแลคโตส (lactose) ใสลงในโกรง 100 กรัม ผสมกับสารสกัดใบกระดุมทองเลื้อย 22.42 กรัม ผสมจน
เขากันดีและมีลักษณะเปนกอนหมาด แลวนําไปผานแรง No.16 โดยใชไมพายกดใหสวนผสมออกมาเปนแกรนูล 
นําไปอบใหแหงในตูอบท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ชั่วโมง นําไปผานแรงอีกคร้ัง แลวนําชีวภัณฑ 
แกรนูลแหงท่ีไดใสในถุงพลาสติก เก็บไวในภาชนะท่ีมิดชิด ท่ีอุณหภูมิหอง (25-30 องศาเซลเซียส) 

4. การทดสอบประสิทธิภาพของชีวภัณฑจากใบกระดุมทองเลื้อย 
โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) มี 6  สิ่งทดลองๆ ละ 8 ซ้ํา 

ดังน้ี 1) นํ้ากลั่นฆาเชื้อ (ชุดควบคุม) 2) ชีวภัณฑจากใบกระดุมทองเลื้อยความเขมขน 2% (w/v) 3) ชีวภัณฑจากใบ
กระดุมทองเลื้อยความเขมขน 4% (w/v) 4) ชีวภัณฑจากใบกระดุมทองเลื้อยความเขมขน 6% (w/v) 5) ชีวภัณฑ
จากใบกระดุมทองเลื้อยความเขมขน 8% (w/v) และ 6) ชีวภัณฑจากใบกระดุมทองเลื้อยความเขมขน 10% (w/v) 
ทําการทดสอบประสิทธิภาพของชีวภัณฑ โดยวิธี agar dilution method โดยนําชีวภัณฑไปเจือจางใหไดความ
เขมขน 2, 4, 6, 8 และ 10 เปอรเซ็นต ดูดสารละลายท่ีไดความเขมขนละ 1 มิลลิลิตร ใสในจานเพาะเชื้อแลวเท
อาหาร PDA 10 มิลิลิตร ลงไปเขยาใหเขากัน นํา cork borer มาตัดชิ้นอาหาร PDA ท่ีมีเชื้อรา S. rolfsii มาวางตรง
กลางจานเพาะเชื้อ แลวนําไปบมท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24, 48 และ 72 ชั่วโมง วัดขนาดเสนผาน
ศูนยกลางของโคโลนี เพ่ือหาเปอรเซ็นตการยับย้ังการเจริญของเสนใยเชื้อรา แลวคํานวณหาเปอรเซ็นตการยับยั้งการ
เจริญของเสนใยเชื้อรา ดังสูตรในขอ 2 

5. การวิเคราะหขอมูล 
         นําขอมลูไปวิเคราะหทางสถิติ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปประยุกตทางสถติ ิ(SAS) และเปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test  (DMRT) 

สรุปผลการวิจัย 
 

จากการทดสอบการยับยั้งเชื้อรา S. rolfsii จากสารสกัดใบกระดุมทองเลื้อย พบวา เปอรเซ็นตการยับย้ัง
เสนใยเชื้อราเพ่ิมขึ้นตามความเขมขนของสารสกัดท่ีเพ่ิมขึ้น โดยท่ีระดับความเขมขน 8 เปอรเซ็นต มีเปอรเซ็นตการ
ยับยั้งเสนใยเชื้อราไดดีท่ีสุด คือ 76.72 เปอรเซ็นต ซึ่งไมมีความแตกตางทางสถิติกับสารสกัดหยาบท่ีระดับความ
เขมขน 6 เปอรเซ็นต (66.59 เปอรเซ็นต) สวนท่ีระดับความเขมขน 2 และ 6 เปอรเซ็นต มีการยับย้ังเสนใยเชื้อราอยู
ท่ี 54.91 และ 57.70 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) 
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ตารางท่ี 1 เปอรเซ็นตการยับยั้งสนใยเเชื้อรา Sclerotium rolfsii จากสารสกัดใบกระดุมทองเลื้อย 
ความเขมขนของสารสกัด (%) เปอรเซ็นตการยับย้ังเสนใยเชื้อรา  ± SD 
        0                         0.00c  ± 0.00 
        2                       54.91b  ± 5.79 
        4                       57.70b  ± 4.81 
        6                       66.59ab ± 14.04 
        8                       76.72a  ± 10.25 
F-test   * 
C.V. (%)  16.58 
* = แตกตางทางสถิติท่ีระดับความเปนไปไดท่ี P<0.05 
อักษรเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันไมแตกตางทางสถิติจากการตรวจสอบ โดยวิธี DMRT 

 
หลังจากเตรียมสารสกัดใบกระดุมทองเลื้อยเปนชีวภัณฑในรูปแบบแกรนูล แลวหาเปอรเซ็นตการยับย้ังเสน

ใยเชื้อรา S. rolfsii ท่ีเวลา 24, 48 และ 72 ชั่วโมง พบวา ท่ีเวลา 24 ชั่วโมง ท่ีระดับความเขมขน 2, 4, 6, 8 และ 
10 เปอรเซ็นต มีการยับย้ังเสนใยเชื้อรามากกวา 90 เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับชุดควบคุม สวนท่ีเวลา 48 ชั่วโมง 
พบวา ท่ีระดับความเขมขนท่ี 2, 4 และ 6 เปอรเซ็นต มีการยับย้ังเชื้อราไดไมแตกตางกันทางสถิติ คือ 71.05, 71.90 
และ 68.60 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และระดับความเขมขนท่ี 10 เปอรเซ็นต มีการยับยั้งเชื้อรานอยท่ีสุด คือ 44.05
เปอรเซ็นต สําหรับท่ีเวลา 72 ชั่วโมง พบวา ท่ีระดับความเขมขนท่ี 2 เปอรเซ็นต มีการยับยั้งเชื้อราไดดีท่ีสุด (55.79 
เปอรเซ็นต) รองลงมาคือท่ีระดับความเขมขนท่ี 4, 6, 8 และ 10 เปอรเซ็นต ตามลําดับ โดยมีการยับย้ังเชื้อราในชวง 
32.29-43.12 เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 2) 

 
ตารางท่ี 2 เปอรเซ็นตการยับย้ังเสนใยเชื้อรา Sclerotium rolfsii ของชีวภณัฑจากใบกระดุมทองเลือ้ยท่ีระดับ

ความเขมขนตางๆ   

ความเขมขนของชีวภณัฑ (%) 
    เปอรเซ็นตการยับย้ังเสนใยเชื้อรา ± SD 

        24 ชั่วโมง                    48 ชั่วโมง                      72 ชัว่โมง 
         0 0.00b±0.00 0.00d±0.00 0.00d±0.00 

         2 96.37a±0.79 71.05a±7.60 55.79a±4.49 

         4 95.75a±0.43 71.90a±0.85 43.12ab±10.08 

         6 96.54a±0.77 68.60ab±1.78 38.72b±4.89 

         8 96.04a±0.16 63.54b±1.42 35.47bc±2.33 

        10 96.22a±0.27 44.05c±1.46 32.29c±8.59 

F-test ** * * 

C.V. (%) 0.62 4.89 5.65 
 

* = แตกตางทางสถิติท่ีระดับความ เปนไปไดท่ี P<0.05 
** =  แตกตางทางสถิติท่ีระดับความเปนไปไดท่ี P<0.01 
อักษรเหมือนกันในแถวและคอลัมนเดียวกันไมแตกตางทางสถติิจากการตรวจสอบ โดยวิธี DMRT 
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อภิปรายผลการวิจัย 
สารสกัดจากกระดุมทองเลื้อยมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเสนใยเชื้อรา S. rolfsii ไดสูงขึ้น เมื่อใชความ

เขมขนท่ีสูงขึ้น โดยท่ีระดับความเขมขน 2-8 เปอรเซ็นต สามารถย้ับย้ังเสนใยได 54.91-76.72 เปอรเซ็นต ซ่ึงสรอย
สุดา อุตระกูล และคณะ (2552) พบวา น้ํามันหอมระเหยในกระดุมทองเลื้อยความเขมขนท่ีสูงขึ้นมีประสิทธิภาพใน
การยับย้ังการเจริญเติบโตของเสนใยเชื้อรา Aspergillus flavus ไดมากขึ้น และท่ีความเขมขน 10,000 ppm 
สามารถย้ับย้ังการเจริญของเสนใยได 58.1 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม สวนการทดสอบ   ชีวภัณฑ
ของสารสกัดจากกระดุมทองเลื้อยในการยับย้ังเชื้อรา พบวา ท่ีเวลา 24 ชั่วโมง ความเขมขนของชีวภัณฑท่ี 2-10 
เปอรเซ็นต มีประสิทธิภาพในการยับย้ังการเจริญของเสนใยเชื้อราไดมากกวา 90 เปอรเซ็นต แตเมื่อเวลาในการบม
นานขึ้น พบวา การใชชีวภัณฑท่ีระดับความเขมขนสูง ประสิทธิภาพในการยับย้ังเชื้อรา S. rolfsii ลดลง ท้ังน้ีอาจ
เนื่องมาจากในการเตรียมชีวภัณฑไดนําแลคโตสมาเปนสวนผสม ซ่ึงแลคโตสไดมาจากการตกผลึกของนํ้านม 
(ปราโมทย ทิพยดวงตา, 2539) ซ่ึงอาจมีนํ้าตาลเปนแหลงอาหารท่ีชวยสงเสริมใหเชื้อราเจริญเติบโตไดดี  อยางไรก็
ตามจากการศึกษาในคร้ังน้ี พบวาการสรางเม็ดสืบพันธุ (sclerotium) ของเชื้อรา S. rolfsii เกิดขึ้นนอย เมื่อใชชีว
ภัณฑท่ีระดับความเขมขนสูงขึ้น แสดงใหเห็นวาชีวภัณฑท่ีระดับความเขมขนสูงอาจชวยยับยั้งการเจริญของเสนใยได
นอย แตสามารถชวยลดการตกคางของเชื้อรา S. rolfsii กอโรคพืชในดินได ซึ่งทําใหฤดูปลูกถัดไปเกิดปญหาจากเชื้อ
ราดังกลาวไดนอยลง  

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 สารสกัดและชีวภัณฑจากใบกระดุมทองเลื้อยมีประสิทธิภาพในการยับย้ังเชื้อรา S. rolfsii ซึ่งเปนเชื้อรากอ
โรคในดินไดดีในหองปฏิบัติการ ดังน้ันควรทําการศึกษาประสิทธิภาพ อัตรา และความถี่ในการใชชีวภัณฑในสภาพ
เรือนทดลองและแปลงทดลองของเกษตรกร ซ่ึงจะเปนแนวทางในการลดการใชสารเคมีในการกําจัดโรคพืชท่ีตอง
นําเขาจากตางประเทศ และชวยลดปญหาพิษตกคางของสารเคมีตอผูผลิต ผูบริโภค สภาพแวดลอม และเปนการ
ผลิตพืชปลอดสารเคมีแบบ GAP ชวยเพ่ิมมูลคาในอนาคตได 
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